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أغسطس 2020 21
 
،ع��زي القارئ
 
وسات � جميع أنحاء �ال�فورن�ا. و أفضل ط��قة لحما�ة نفسك من الف��

نأمل أن تكون �أمان و�صحة ج�دة وسط حرائق الغا�ات حول منطقة الخليج و��
و�مكن العثور ع� نصائح حول الصحة والسالمة www.airnow.gov وسوء نوع�ة الهواء إ� الداخل طي�ة . لت�بع مست��ات جودة الهواء ، قم ب��ارة
. الخاصة �جودة الهواء هنا
 
P ات ع� مراجعة� عقد انظر أدناە لإلعالنات الجد�دة والتحديثات. إذا فاتتك أي من إعالناتنا السا�قة ، �مكنك عرضها هنا . يتم �شجيع ال��
oewd.org/covid19 االتصال بنا ع� �� ا ، نحن هنا للمساعدة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف�� للحصول ع� معلومات جد�دة. �ما هو الحال دائم�
sfosb@sfgov.org .   
 
:اإلعالنات
� الساعة 5:30

� 24 أغسطس، 2020 �� ة - االثن�� PM اجتماع لجنة األعمال الصغ��
:البنود الرئ�س�ة ع� جدول أعمال هذا االجتماع القادم ��

��ة أعمال القنب. المس�ندات ���ة والفوائد ؛ إدارة �� ائب - الغرامات ال�� � رقم 200759. قانون الئحة األعمال وال�� ف�� ملف مجلس الم��

��� �ــــع ، الملخص ال��� التوض�ح�ة: ال���
كة استمرار النقاش حول برنامج المساحات المش��
.الموافقة ع� 6 طل�ات وقرارات ل�سج�ل األعمال التجار�ة القد�مة

Annie Hot Dogs و House of Nanking و JHW Locksmith �
� والطب الطب��� �� Wok ومتجر SF والمساعدة القانون�ة للمسن��

اعتماد ب�ان المهمة الجد�دة
 
��ة الممتل�ات الشخص�ة التجار�ة - المستحقة 8/31/20 ��
ا �عد هذا التار�ــــخ � أو ق�ل 31 أغسطس ، و�صبح متأخر�

��ة الممتل�ات الشخص�ة لألعمال مستحق �� � إعالناتنا ، دفع ��
ا �� تمت مشاركته سا�ق�

� وال�ة �ال�فورن�ا تقد�م ممتل�اتهم الشخص�ة التجار�ة إ�
�ات �� � ع� جميع ال�� �ل عام. County Assessor وس�خضع للعق��ات والفوائد. يتع��

كي�ات وتحس�نات العقارات المستأجرة المحتفظ بها أو المستخدمة ف�ما يتعلق �شمل الممتل�ات الشخص�ة لألعمال عنا� مثل اآلالت والمعدات وال��
   .�التجارة أو األعمال
 
� أغسطس 2020. س�تم إلغاء فاتورتك إذا �ان رقم SF تم مالحظة �عض فوات�� الممتل�ات الشخص�ة غ�� المضمونة ع� موقع ال��ب الخاص �ـ

المق�م ��
داد الم�لغ. صادر � 2020500001 و 2020508934 أو 2020520001 و 2020521229. إذا كنت قد دفعت �الفعل هذە الفاتورة ، فس�تم اس�� الفاتورة ب��
� غضون ثالثة أشهر. إذا لم تكن قد دفعت هذە الفاتورة ، ير�� تجاهل الفاتورة وعدم الدفع

ائب �� � الصندوق وجامع ال��       .إل�ك من مكتب أم��
 
ائب الممتل�ات المضمونة أو غ�� المضمونة �س�ب أزمة نت لإلعفاء من العق��ة. ، COVID-19 إذا لم تتمكن من دفع �� ف�مكنك تقد�م طلب ع�� اإلن��
ا إدار�ة. ن��جة ألمر الحا�م التنف�ذي ا رسوم� � السداد و 45 دوالر�

� حالة الموافقة ، س�تمكن من دفع فاتورتك �دون غرامة 10٪ تأخ�� ��
�� N-61-20 ، إذا

ائب الممتل�ات الخاصة �ك عن م�ان إقامتك األسا�� أو عملك الصغ�� �س�ب أزمة ، COVID-19 تمت الموافقة ع� إعفائك ولم تتمكن من دفع ��
� السداد. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة

فس�كون لد�ك ح�� مايو 6 ، 2021 لدفع فاتورتك دون تك�د أي غرامات تأخ�� ��
h�ps://s�reasurer.org/COVID19property .            
 
موارد التم��ل
�ات المملوكة لذوي األصول السوداء - مفت�ح اآلن Facebook منح ة لل�� لألعمال الصغ��
� الوال�ات المتحدة Facebook تعهد

� ش�ل منح لدعم P .�اس�ثمار 100 مليون دوالر لمجتمع السود ��
ام العام و تخص�ص 40 مليون $ �� � فن من االل��

� 31 أغسطس، �ات المؤهلة من خالل االثن�� ة هو اآلن مفتوحة لل�� �ات المملوكة األسود . طلب للحصول ع� برنامج المنح األعمال الصغ�� 10000 ال��
21:00 �

�� 2020 ET / 6: 12:00 PT . ائتمانات إعالن�ة اخت�ار�ة �
ا و 1500 دوالر �� تصل ق�مة المنح إ� 4000 دوالر ، وتتألف من 2500 دوالر نقد�

قم ب��ارة هنا للحصول ع� م��د من المعلومات حول برنامج المنح ، ومراجعة األسئلة الشائعة والتقد�م . سجل . Facebook الستخدامها ع� منصة
10:00 �

� 24 أغسطس، 2020 �� ل معرفة الم��د عن األهل�ة، نظرة عامة التطبيق وك�ف�ة االتصال للحصول PT للحصول ع� ال���ينار المق�ل ع� االثن��
. ع� المساعدة
 
� 23 أغسطس LISC-Lowe 2020 منحة

� الجوار - ت�ت�� ��
لألعمال التجار�ة ��

� ذلك منطقة خليج سان Lowe's LISC سمح التم��ل من
� جميع أنحاء أم���ا ، �ما ��

ا �� � 15 موقع�
ة �� �ات الصغ�� بتقد�م منحة أعمال جوار جد�دة لل��

اوح من 5000 . س�تم تقد�م المنح �م�الغ ت�� �
�� فرا�س�سكو. التقد�م مفت�ح اآلن وس�غلق يوم األحد 23 أغسطس 2020 الساعة 11:59 مساًء �التوق�ت ال��

� والت�ال�ف ال�شغ�ل�ة الفور�ة األخرى. لم��د � اإل�جار والمرافق وكشوف المرت�ات والديون المستحقة لل�ائع��
دوالر إ� 20000 دوالر و�مكن استخدامها ��

 . من المعلومات ، راجع األسئلة الشائعة وللتقد�م ، انقر هنا
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ممتدة ح�� 24 أغسطس TMC - 2020 فرصة منحة رأس المال المجتم��
� سان فرا�س�سكو و أو�الند مع المواقع الماد�ة لديها فرصة منحة من خالل

ة ومقرها �� �ات الصغ�� ة اإلخ�ار�ة لدينا، وال�� � ال���
ك مس�قا �� TMC مش��

ة ع� صفحة كة صغ�� � ال�انص�ب ، �حتاج عضو المجتمع إ� ترشيح ��
أو Facebook ع� TMC Community Capital مجتمع المال. للدخول ��

LinkedIn حول س�ب أهم�ة األعمال للمجتمع �استخدام عالمة التجزئة # TMCSmallBizBigHeart . حصل أصحاب األعمال ع� دعا�ة و�تم�
� اخت�ار �انص�ب �صل إ� 10000 دوالر

        .إدخالهم ��
 
� للحصول ع� المنحة إ� 24 أغسطس 2020 أو

� وأر�عاء وجمعة. تم تمد�د الموعد النها�� نامج يوم 16 يوليو وس�تم سحب الفائ��ن �ل يوم اثن�� �دأ ال��
 . ح�� استخدام األموال. لمعرفة متطل�ات األهل�ة وم��د من التفاص�ل ، انقر هنا
 
(EIDL) قرض ال�وارث االقتصاد�ة
ة � ، تقدم إدارة األعمال الصغ�� ا من ق�ل حزم التحف�� ة ، (SBA) مرخص� �ات الصغ�� من خالل قروض ال�وارث االقتصاد�ة ، مساعدة قروض لل��
ا ، إال أن EIDL Advance Funding والمنظمات غ�� ال��ح�ة. ع� الرغم من أن برنامج ة EIDL ستظل تق�ل تطب�قات SBA لم �عد متاح� �ات الصغ�� لل��
  .المؤهلة
 
SFMTA تحد�ث
ددات ع� �عض الطرق لمواصلة � ال�� ا من يوم الس�ت ، 22 أغسطس ، س�تم استعادة أو تمد�د العد�د من خطوط الحافالت المستهدفة وتحس�� اعت�ار�
� إعادة إ�شاء

و مو�� � طرق التنظ�ف واستعادة م�� ا . ي�يح لنا تحس�� � المعدلة مؤقت�
و مو�� دعم الرحالت األساس�ة والمسافات الماد�ة. �ما ستعود خدمة م��

ات � الخدمة ع� طرق الركوب العال�ة لتوف�� اتصال أ��� ومساحة أ��� للمسافة الماد�ة. التغي��
طرق حافالت إضاف�ة ووضع الم��د من الحافالت ��

� موثوق�ة الس�ك الحد�د�ة . لم��د من التفاص�ل ، قم ب��ارة موقع و األنفاق وتحس�� � م��
ات المزمنة �� ور�ة لتقل�ل التأخ�� المؤقتة للس�ك الحد�د�ة ��

SFMTA .
 
� المدينة - (HCAO) الحد األد�� من المعاي�� الجد�دة لقانون مساءلة الرعا�ة الصح�ة

� والمستأج��ن �� للمقاول��
� مطار سان فرا�س�سكو (HCAO) ينطبق قانون مساءلة الرعا�ة الصح�ة

� ذلك أولئك الموجودون ��
ع� معظم المتعاقدين والمستأج��ن �المدينة (�ما ��

ا من 1 يناير 2021 ، هناك الحد األد�� من معاي�� الجد�دة. انقر هنا للحصول ع� وث�قة المعاي�� HCAO الدو�� وميناء سان فرا�س�سكو). اعت�ار�
  . صفحة و�ب HCAO والتوجيهات أو الذهاب إ� ل
 
Legacy Business Spotlight: صح�فة سان فرا�س�سكو �اي فيو ناشونال �الك
� س�تم�� Legacy Business Registry 2018 تمت إضافته إ�

��.
 
ة ب�سل�ط الضوء ع� صح�فة سان فرا�س�سكو � ، �فخر مكتب األعمال الصغ�� اف المستمر �شهر أغسطس �اعت�ارە شهر األعمال األسود الوط�� � االع��

��
� جميع أنحاء العالم. يوفر

ة للتفك�� Bay View �اي فيو ناشونال �الك ، و�� ش�كة اتصاالت تأسست عام 1976 لمجتمع السود �� ة ومث�� ا مث�� قصص�
ـــخ واألحداث الجار�ة والصحة والدين - وتلك � ذلك االقتصاد األسود والس�اسة والفنون والتعل�م والتار�ـ

وتعل�قات ع� تجارب وانتصارات السود - �ما ��
.الخاصة �المجتمعات األخرى
 
� و�لهام السود وجميع الناس للنهوض والنضال من أجل الح��ة والعدالة ، لبناء الوحدة داخل ، Black Libera�on صوت ، Bay View يهدف إ� تجه��
.المجتمع والتضامن مع المجتمعات األخرى
 
ع . ، Bay View لدعم اك األ�ى . أو الت�� � صندوق اش��

اك لنفسك أو لصديق ؛ المساهمة �� � اإلعالن عن حدثك أو مؤسستك أو عملك ؛ االش��
فكر ��

نت أو عن ط��ق ال�تا�ة .او من خالل الدعوة editor@s�ayview.com 0789-671-415 المعلومات غ�� متوفرة ع� الصح�فة ع� االن��
 
https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/92477789_3698678530174815_4530899375806742528_o.jpg؟
_nc_cat=103&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=HeS7Gtek4QEAX8cG4bV&_nc_ht=scontent-sjc3-
1.xx&oh=f1f9a172f13108d79b5910cfbbbd5fc4&oe=5F663963
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ـــخ المدينة وه��تها ، وتكون � تار�ـ
� سان فرا�س�سكو لمدة 30 + سنوات ، �ساهم ��

� تعمل �� � تخدم المجتمع ال�� إرث األعمال �� قد�مة والمؤسسات ال��
�ات القد�مة هنا . �مثا�ة األصول الثقاف�ة الق�مة. تحقق من قائمة ال��
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
ا ( HCAO ) المرسوم الجد�د لمساءلة الرعا�ة الصح�ة نت للحد األد�� من المعاي�� - األر�عاء 26 أغسطس 2020 الساعة 10:00 ص�اح� ندوة ع�� اإلن��
(بتوق�ت المح�ط الهادئ (��ي ع� مقاو�� المدينة والمستأج��ن
 لمعاي�� الحد (DPH) و�دارة الصحة العامة (OLSE) انضم إ� مكتب إنفاذ معاي�� العمل

ً
ا وشام� ا تفص�ل�� � عرض�

� هذە الندوة الح�ة ع�� ال��ب لتل��
��

هم HCAO األد�� من معاي�� ، وغ�� � �ة / الممثل�� � فوائد، ومديري الموارد ال��� � والممثل�� � / الممثل�� الجد�دة . انهم يو�� هذا ال���ينار لوسطاء التأم��
� متطل�ات الحد األد�� من المعاي�� اللخطط الصح�ة لل �سج�ل هنا

   . ممن يهتمون ��
 
� C A 11:00إعادة فتح أفضل الممارسات ل

ة وفاق - األر�عاء 26 أغسطس، 2020 �� PT غ�� ال��ح�ة الصورة واألعمال الصغ��
ة حجر ك��م والمحا�� العام أدعو�م إ� ال���ينار مجانا من بوسطن مجتمع االس�ثمار الخاص استضافت لغ�� ر�ح�ة الصورة وأصحاب األعمال الصغ��
�
ت من مورغان ول��س و�وكيوس ستقدم �� :ع� ك�ف�ة نعود قوة العمل الخاصة �ك للعمل �أمان. المحام�ة م�ليندا ر����

 
� م�ان العمل ، والت�اعد االجتما�� ، ومعدات الوقا�ة الشخص�ة ، والتعق�م

أفضل ممارسات الس�اسات واإلجراءات والتدر�ب: الفحص ��
� ذوي الخطورة العال�ة وأما�ن اإلقامة الموظف��
: المتطوعون والمتدر�ون والمقاولون المستقلون � الس�ان من غ�� الموظف��
COVID-19 مراق�ة

 
.�حلول 24 أغسطس hguerrero@bostonprivate.com 2020 ع� Hayana Guerrero الرد ع� دعوة الحضور إ�
 
:الموارد الجار�ة
�ات كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة ل�� . �مكن ألي �� � � إضافتها إ� SF احصل ع� معدات الحما�ة الشخص�ة من مزودي الخدمة المحلي��

وترغب ��
   . sfosb@sfgov.org هذە القائمة االتصال بنا ع�
 
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال واالحت�ال المتعلقة ب�� امج التحف�� للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب��
SBA ، وس كورونا هنا ا معلومات وموارد متعلقة �ح�ل ف�� . انقر هنا . قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
وس كورونا sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp :من إدارة الصحة العامة ع� (COVID-19) �مكن العثور ع� األوامر الصح�ة الخاصة �ف��
-h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health :�مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات التجار�ة ع�  .
direc�ves.asp
 
:ع� COVID-19 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة الت�ب�ه �المدينة : أرسل

ك �� ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، اش�� إ� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
777-888 .

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/legacy-business/registry
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://register.gotowebinar.com/register/3555598911423349261
mailto:hguerrero@bostonprivate.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

